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సౌమ్య                                                                                     

హలో! బావున్నారా? Essential English Conversation లకి స్ాాగతం! ఇంగ్లీషులో మాటాీ డుకోవడననికి  
తప్పనిసరి అయిన విషయాలను మీరిక్కడ నే్రుుక్ ంటారు. న్న పేరు స్ౌమయ. ఇవాలి్ట ఎపిసో్ డ లో 
ఎవరివ ైన్న వాళీ్ అభిరుచుల గురించి అడగడం ఎలాగ్ో తెల సుక్ ందనం.  
 

ఇదిగ్ో వీళ్ళిద్దరూ తమ తమ అభిరుచుల గురించి ఏం మాటాీ డుక్ ంటున్నారో విందనం.     
 

Helen  

Do you have any hobbies? 

 

Jim 

Yes, I like watching movies. How about you? 

 

Helen 

I like reading books. 

 

సౌమ్య      
కాసత  క్షింగ్ా ఉందన   ...మరేంం ప్రేంీద్ు , దననిా చినా చినా ముక్కల గ్ా చేసి చూదనద ం ఉండండి.  
మొద్ట Helen, Jim ను మీక్  ఏవ ైన్న......? ‘Do you have….?’ అని మొద్లెటిి…అభిరుచుల  ఉన్నాయా? 

‘any hobbies’  అని చివరోీ  క్ల్టపింది.... Jim కు ఏమ ైన్న అభిరుచుల  ఉన్నాయా?  అని అడగడననికి. విని, 

మళ్ళి చెప్పండి. 
 

Do you have any hobbies? 

 

సౌమ్య      
అప్ుపడు Jim... ‘Yes, I like watching movies’ అన్నాడు.  మనక్  ఇషిమ ైన ప్ని గురించి చెప్పడననికి ‘I 
like’ అని చెపిప అప్ుపడు ఆ కియిాప్దననికి చివరా ‘-ing’ అని చేరాుల్ట.  వంటప్ని ఇషిమ ైతే ‘I like 
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cooking’ , డనన్స్ ఇషిమ ైతే ‘I like dancing’ అని చెప్ప పచుు. అప్ుపడు  Jim...’How about you’ అని అదే 
ప్రశ్ా Helen ను అడిగ్ాడు. విని, మళ్ళి చెప్పండి. 
 

Yes, I like watching movies. 

How about you? 

 

సౌమ్య                                                            

అప్ుపడు Helen, న్నక్  ప్ుసతకాల  చద్వడం ‘reading books’. ..ఇషిం అని చెపిపంది. –ing తో అంతమయియయ 
అభిరుచుల  చనలాన్ే ఉన్నాయి. ఇదిగ్ో ఈ కింద్ ఇచిున ఉదనహరణల  కొనిా చూడండి.   
 

గ్ాల్టప్టం ఎగరేంయడం  flying a kite 

మయయజియంల  చూడడం visiting Museums 

ఫప టోల  తియయడం  taking photos 

సంగ్లతం వినడం   listening to music 

బొ మమల  వ యయడం  drawing pictures 

 

ప్ుసతకాల  చద్వడం ఇషిం...ఈ వాకాయనిా ఇంగ్ిీష్ లో విని మళ్ళి చెప్పండి. 
 

I like reading books. 

 

Great...ఇప్ుపడు, వీళ్ింతన తమ తమ అభిరుచుల గురించి మాటాీ డుక్ ంటున్నారు. వింటూ, మీ 
జవాబుల  సరిచూసుకోండి. 
 

Do you have any hobbies? 

Yes, I like visiting museums. How about you? 

I like going shopping. 

 

Do you have any hobbies? 

I like horse-riding. How about you? 

I like drawing pictures. 

 

సౌమ్య                                                                                   

Ok, మరోస్ార ిచేసి చూదనద మా? ఇప్ుపడు ఈ ఇంగ్ిీష్ వాకాయల్టా విని, తిరిగ్ ిఅనండ.ి ఈస్ారి ఒకొకక్కటీ 
ర ండేసిస్ారుీ  వసుత ంది...వినండి. 
 

Do you have any hobbies? 
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Do you have any hobbies? 

 

Yes, I like watching movies. 

Yes, I like watching movies. 

 

 

How about you? 

How about you? 

 

I like reading books. 

I like reading books. 

 

సౌమ్య                                                                                  

Great! ఈ ఇంగ్లీష్ ని మీర ంత బాగ్ా గురుత  పెటుి క్ న్నారో చూదనద ం.   !ఏదఏ  ఈ తెల గు వాకాయల్టా ఇంగ్లీష్ లో 
అనండ.ి 
   

మీకేంమ ైన్న అభిరుచుల  ఉన్నాయా?  

Do you have any hobbies? 

 

అవును, న్నక్  సినిమాల  చూడడం ఇషిం. మీక్ ?  

Yes, I like watching movies. How about you? 

 

న్నక్  ప్ుసతకాల  చద్వడం ఇషిం  
I like reading books. 

 

సౌమ్య                                                                                  

Fantastic, OK, ఇప్ుపడు మీక్  ఎవరిన్ ైన్న వాళీ్ అభిరుచుల  ఏమిటో అడిగ్ి తెల సుకోవడం వచేుసింది.  
Helen క్  జవాబిసూత  ప్రా కటిస్ చెయయండి. Follow up ప్రశ్ా అడగడం మరిుప్ో క్ండి. How about you? అని 
అదే ప్రశ్ా వాళ్ిని క్ూడన అడగండి.  
 

Do you have any hobbies? 

I like reading books 

 

సౌమ్య                                                                                  

Great, ఇప్ుపడు ప్ూరితగ్ా మరోస్ారి విని మీ జవాబు సరి చూసుకోండి. 
  

Helen  

Do you have any hobbies? 
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Jim 

Yes, I like watching movies. How about you? 

 

Helen 

I like reading books. 

 

 

సౌమ్య                                                                                  

Well done, భలే చక్కగ్ా చేశారేం! ఇప్ుపడు మీరు ఎవరిన్ ైన్న వాళీ్ అభిరుచుల గురించి ఇంగ్ిీష్ లో చక్కగ్ా 
అడిగ్ేంయగలరు. ఇక్ మీ మితుర లతో క్ల్టసి సరదనగ్ా అభ్ాయసం చేసుత ండండి.  రోజు వారలగ్ా వాడే - Essential 

English ని నే్రేంప మరినిా కారయక్మిాల కోసం మమమల్టా మళీ్ళ క్లవండి. Bye! 

 


